
SPRAWOZDANIE 

MERYTORYCZNE 

ZA ROK 2018  



Podstawowe dane o Fundacji 

 

Dane Fundacji 

 

Nazwa Fundacji: Fundacja Zjednoczonych Artystów FuZjA 

Siedziba i adres: ul. Polna 2d, 59-300 Lubin 

Aktualny adres do korespondencji: ul. Kluczborska 9/22, 01-461 Warszawa 

Adres poczty elektronicznej: fundacjafuzja@gmail.com 

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 16.04.2014 

Numer KRS: 0000504003 

REGON: 022406357 

NIP: 692 250 67 45 

 

Skład Zarządu Fundacji w 2018r. 

Dorota Gumienna- Prezes Fundacji 

Justyna Gumienna- Członek Zarządu 

Krzysztof Gumienny- Członek Zarządu 

 

Cele statutowe: 

Misją Fundacji jest rozwój twórczości, rozwój poprzez twórczość oraz wychowanie 

do twórczości, a także propagowanie, wspieranie, promowanie wszelkiej działalności 

w zakresie kultury i sztuki.  

 

Celami działania Fundacji są: 

1. Rozwój i promocja kultury i sztuki oraz jej twórców. 

2. Inicjowanie, wspieranie lokalnych, ponadlokalnych oraz międzynarodowych 

wydarzeń kulturalnych i artystycznych. 

3. Rozwój edukacji artystycznej i kulturalnej oraz jej upowszechnianie. 

4. Wspieranie rozwoju poprzez sztukę, kulturę i twórczość. 



5. Kształtowanie postawy twórczej oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze dzieci, 

młodzieży i dorosłych. 

6. Pomoc w rozwijaniu talentów szczególnie uzdolnionych dzieci, młodzieży 

i dorosłych.  

7. Aktywizacja grup defaworyzowanych oraz osób wykluczonych społecznie 

do tworzenia i uczestniczenia w projektach artystycznych i kulturalnych. 

8. Wspieranie twórców zarówno profesjonalnych jak i amatorów. 

9. Międzynarodowa integracja i współdziałanie na polach edukacji, kultury i sztuki. 

10. Upowszechnianie oraz wspieranie postaw i inicjatyw proekologicznych. 

11. Integracja twórców związanych z różnymi dziedzinami sztuki. 

12. Kształtowanie samoświadomości, umiejętności radzenia sobie ze stresem 

oraz świadomości chorób cywilizacyjnych. 

 

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister do spraw kultury i dziedzictwa narodowego. 

 

Informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej 

 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

 

 

 

  



Działania merytoryczne 

zrealizowane w 2018r. 

 

W 2018 roku kontynuowaliśmy projekty oraz patronaty rozpoczęte we wcześniejszych 

latach. Ten rok poświęciliśmy na dokształcanie się członków zarządu, którzy brali udział 

w licznych konferencjach, warsztatach oraz seminariach organizowanych przez sektor 

NGO. 

 

Przez cały rok działał fanpage na portalu Facebook.  

 

https://www.facebook.com/fundacjaFUZJA/ 

 

  



Projekty realizowane dzięki Fundacji: 

 

 

Spektakl muzyczno-teatralny „Syn Dozorcy” 

 

Lider i partner projektu: Fundacja Zjednoczonych Artystów FuZjA i Centrum 

Artystyczno-Edukacyjne ZG-MUZYK 

 

Projekt powstał w 2016 roku. W roku 2018 kontynuowaliśmy prezentację spektakli 

w Polsce.  

 

 „Syn dozorcy” to spektakl niezwykły. To historia o miłości, o marzeniach i wytrwałości 

w dążeniu do celu. To opowieść nie tylko dla dzieci, choć kierowany właśnie do nich. 

To spektakl familijny. Zarówno najmłodsi, nastolatkowie, dorośli jak i ta starsza 

publiczność odnajdą w nim mnóstwo emocji i z pewnością zapadnie w ich pamięci 

na długo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spektakl muzyczno-teatralny „Gość z planety Badedadeusz” 

 

Lider i partner projektu: Fundacja Zjednoczonych Artystów FuZjA i Centrum 

Artystyczno-Edukacyjne ZG-MUZYK 

 

Projekt powstał w 2014 roku. W roku 2018 kontynuowaliśmy prezentację spektakli 

w Polsce. 

 

Spektakl łączy w sobie zabawę, śpiew i inteligentny humor, z subtelnym przekazem 

dydaktycznym. To nie tylko współczesna baśń o podłożu science-fiction, lecz także 

przesłanie o wymiarze społecznym, uczące młode pokolenie tolerancji, szacunku, 

współpracy i akceptacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koncert „Kolędowanie w Galerii Zamkowej” 

 

Fundacja zorganizowała specjalny koncert wigilijny, który był emitowany w telewizji 

TV Regionalna, a następnie został upubliczniony na kanale YouTube.pl. W koncercie 

brali udział m.in. uczniowie Centrum Artystyczno-Edukacyjnego ZG-Muzyk 

oraz Regionalnego Centrum Kultury w Chocianowie. 

 

Lider i partner projektu: Fundacja Zjednoczonych Artystów FuZjA, Centrum 

Artystyczno-Edukacyjne ZG-Muzyk, Telewizja TVRegionalna.pl 

 

Link do koncertu: https://youtu.be/LyFr9eZWwMQ 

 

Nawiązaliśmy współpracę z: Centrum Artystyczno-Edukacyjnym ZG-Muzyk, 

TVRegionalna.pl oraz Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Zespół muzyczny ZOZULA 

 

Fundacja kontynuowała patronat nad zespołem muzycznym ZOZULA. 

 

Opis zespołu: 

Muzycznie sięgają do ukraińskich korzeni – ukraińskich ludowych pieśni. Prostota 

i szczerość pięknych ludowych melodii wschodnich połączona z muzyką elektroniczną 

nadaje im indywidualny charakter. Ideą zespołu jest wolność twórcza i ciągłe 

poszukiwanie nowych brzmień, jednocześnie pamiętając o tradycji, która stanowi 

fundament zespołu. 

 

 

Link do nagrania zespołu: https://www.youtube.com/watch?v=y0jy0Elg2xg 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=y0jy0Elg2xg


Skrócone sprawozdanie 

finansowe 

 

Informacja o wysokości przychodów (z wyodrębnieniem 

ich źródła– spadek, zapis, darowizna, środki pochodzące ze 

źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu 

gminy) 

 

Fundacja w roku 2018 otrzymała 200 zł z darowizn. 

 

Informacja o poniesionych kosztach 

 

Realizacja celów statutowych: 0 PLN 

Administracja (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, itp.): 112,00 PLN 

Działalność gospodarcza: nie dotyczy 

Pozostałe koszty: 0 PLN 

 

Inne informacje finansowe  

 

A. łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez fundację (z podziałem na 

wynagrodzenia, nagrody, premie i inne – z wyodrębnieniem całości tych 

wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 

 

Fundacja w roku 2018 nie zatrudniała osób. 

 

B. wysokość rocznego lub przeciętnego wynagrodzenia wypłaconego 

łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji oraz osobom 



kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem 

na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia 

 

Członkowie Zarządu nie otrzymywali żadnego wynagrodzenia 

z tytułu pełnionych funkcji. 

 

C. udzielone przez fundację pożyczki pieniężne (z podziałem wg ich 

wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców, warunków przyznania 

pożyczek z podaniem podstawy statutowej ich przyznania) 

 

Fundacja nie udzielała pożyczek w 2018 roku. 

 

D. kwoty ulokowane w banku wraz z nazwą banku  

 

Fundacja nie posiadała lokat w 2018 roku. 

 

E. wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych 

akcji w spółkach prawa handlowego (nazwy spółek) 

 

Fundacja nie nabyła obligacji i akcji w 2018 roku. 

 

F. nabyte nieruchomości (ich przeznaczenie, wysokość kwot 

wydatkowanych na to nabycie) 

 

Fundacja nie nabyła nieruchomości w 2018 roku. 

 

G. nabyte pozostałe środki trwałe  

 

Fundacja nie nabyła środków trwałych w 2018 roku. 

 

H. Wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujęte we właściwych 

sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych 



 

Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano 

w bilansie: 100,00 PLN 

 

Zobowiązania wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie: 0 PLN 

 

Należności i roszczenia wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie:  

0 PLN 

 

Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty 

państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania 

zlecone i zamówienia publiczne) oraz wyniki finansowe z 

tej działalności 

 

Fundacja nie prowadziła w 2018 roku działalności zleconej przez podmioty państwowe 

i samorządowe. 

 

Rozliczenia z tytułu zobowiązań podatkowych, informacja 

w sprawie składanych deklaracji podatkowych  

 

CIT-8 został złożony do urzędu 

 

Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była 

przeprowadzona kontrola w fundacji, jeśli była– wyniki 

kontroli 

Brak kontroli 

Podpisy członków zarządu 

 



 

 

 

 

 


